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U S N E S E N Í

z 53. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 7. 1. 2013


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 7. 1. 2013 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
pan David Horák
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. arch. Zdeněk Bendík










































1840/53 RM 13
bod 1/53
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANALE                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Andreou Kašpárkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 178/4, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 875,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANAG3                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Vítězslavem Rozmanitem jakožto nájemcem, jejímž předmětem                 je pronájem pozemku parc.č. 2172/52, zastavěná plocha a nádvoří,        k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANAF8                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Lucií Červenkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2154/58, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,       za cenu ve výši 525,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANAOZ               mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Martinem Kociánem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/14, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,       za cenu ve výši 770,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)



e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN6VS                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Liborem Bublíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/107, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,      za cenu ve výši 770,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN7FT                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem            Ing. Kamilem Lamichem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2625/32, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava              - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok             (cena dle zásad)


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN7EY                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Sylvou Šťastnou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku                   parc. č. St. 1720, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy,       za cenu ve výši 735,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN7HJ                  mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem            Ing. Ondřejem Bartošem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/57, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava              - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok            (cena dle zásad)
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i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN7J9                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Milanem Valentíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2291/24, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,       za cenu ve výši 560,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN7IE                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Boženou Slaninovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/296, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,      za cenu ve výši 735,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


k)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN762                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Janem Šindlerem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2626/180, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,      za cenu ve výši 595,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


l)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN757                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Ing. Milanem Palátem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/66, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,      za cenu ve výši 630,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


m)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANAQP                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Antonínem Sofkou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/105, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


n)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANAN4                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Ing. Helenou Seifriedovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/89, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,   
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


o)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANAM9                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Patrikem Wagnerem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/124, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,      za cenu ve výši 805,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


p)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANAPU                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Zdeňkou Wagnerovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/55, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,
za cenu ve výši 595,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


q) 
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANARK                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Anežkou Fellbaumovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/84, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,  
za cenu ve výši 770,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
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r)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANAHY                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jiřím Hájkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/148, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,  za cenu 
ve výši 665,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


s)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANAJO                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Martinou Lichvárovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2542/15, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,  
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


t)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN7LZ                 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jakubem Schaffartzikem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


u)
dodatek č. 2 PID MMOPP00AN7GO k nájemní smlouvě ze dne 31.3.2005 ve znění dodatku č.1 ze dne 9.12.2011, mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Stará silnice Opava jako nájemcem 



Hlasování (o bodech 1a) – 1u)): 8-0-0


v)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/95 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


w)
záměr prodeje pozemku pod garážemi parc.č. 2724/42 - zastavěná plocha        a nádvoří a parc.č. 2722/32 zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


x)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/20 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


y)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/108 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


z)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/31 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

aa)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/63 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


ab)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/26 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


ac)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/24 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


ad)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/92 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


ae)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/31 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


af)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1880 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy
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ag)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2724/87 - zastavěná plocha        a nádvoří,  parc.č. 2724/88 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2722/13 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava-Předměstí


ah)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/100 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


ai)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1881 - zastavěná plocha       a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy


aj)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/64 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


ak)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/30 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


al)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 3113/158 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


am)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/429 - zastavěná plocha     a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


an)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/329 - zastavěná plocha        a nádvoří, a části pozemku parc.č. 2530/493, vše v k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování (o bodech 1v) – 1an)): 8-0-1

2.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/33 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/221 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/156 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování: 9-0-0


1841/53 RM 13
bod 2/53
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.
schvaluje


a) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK63R) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zbyňkem Duškem bytem Opava, Jaktař pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 3040 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Novostavba objektu haly na pozemku parc.č. 1043/1, 1042 v k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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b)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5XS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zdenkou Hajdukovou bytem Opava, Suché Lazce pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 898/1  a přípojky dešťové kanalizace 
a plynu do pozemků parc.č. 898/1, 897/1, 897/4 v k.ú. Suché Lazce 
a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 898/1 v k.ú. Suché Lazce 
pro stavbu: "Novostavba rodinného domu, žumpy, zpevněných ploch a včetně vjezdu a napojení stavby na inženýrské sítě – na pozemku parc.č. 248 v k.ú. Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5LG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Národním památkovým ústavem se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ 750032333 zastoupenou společností 
J&J STUDIO – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s. r.o. se sídlem Bílovecká 1, 746 01 Opava jednající Ing. Jiřím Jurečkou, jednatelem pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 3010 v k.ú.  Opava - Předměstí pro stavbu: "Kanalizační přípojka Bezručovo nám. 1 Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK606) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, 
IČ 28611535 jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem  a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 182/6 v k.ú. Opava - Město pro stavbu: "Opava, p.č. 182/13, OV R smyčka kNN, č. stavby: IV-12-8007557“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK64M) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Horákem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2984 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 1344 v k.ú. Jaktař a umístění rozpojovací skříně na pozemku parc.č. 1344 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Stížnost , Opava, Vančurova 197/111, kNN, číslo stavby IE-12-8003305“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TK7) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646 zastoupenou Andreou Praskovou, DiS a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Gudrichova, Plšek, přípojka kNN pro parc.č. 693/1, číslo stavby IV-12-8007247“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH


g) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5PW) mezi společností Teva Czech Industries s.r.o. 
se sídlem Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava – Komárov, 
IČ 26785323 jednajícím Jiřím Urbancem, MBA, jednatelem a Ing. Vítem Luštincem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení kabelového vedení světelného signalizačního zařízení a 1 ks výložníkového stožáru na pozemku parc.č. 176/3 a umístění podzemního vedení kabelového vedení světelného signalizačního zařízení včetně 3 ks indukčních smyček, 4 ks šachet indukčních smyček na pozemku parc.č. 176/6 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava – Komárov, Výstavba SSZ křižovatky silnic I/11 Ostravská x MK Dlouhá včetně přechodu pro chodce u ulice Kravařovské“ za bezplatné zřízení věcného břemene 


h)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5V2) mezi Jiřím Kučerou bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace 
pro multifunkční dům a přípojky splaškové kanalizace pro požární zbrojnici - přeložku do pozemku parc.č. 69/1 v k.ú. Palhanec pro stavbu: "Novostavba multifunkčního domu k.ú. Palhanec, p.č. 71, 116/1“ 
za bezplatné zřízení věcného břemene 


i) 
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00AK5ZI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Karlem Honzkem bytem Opava, Kateřinky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupenou  společností INKOS – OSTRAVA, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva pro umístění podzemního vedení silniční kanalizace 
v pozemku parc.č. 2374/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ stavební objekt „C 303 Silniční kanalizace přeložky Silnice III/01129“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
10.000,00 Kč







1841/53 RM 13
bod 2/53
 j)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TMX) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Horákem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 223/2 v k.ú. Milostovice pro stavbu: "Milostovice, p.č. 73, Fuchsík, rozš. vNN, číslo stavby IV-12-8007681“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


k)
použití smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8VML) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Malé Hoštice – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku  zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy.
1. Marie Heiderová a Dorota Heiderová, bytem Opava, Malé Hoštice  – 
     parc.  543/2 v  k.ú. Malé Hoštice
2. Jiří Trunčík a Hana Trunčíková, bytem Opava, Malé Hoštice – 
     parc.č. 578/1 k.ú. Malé Hoštice



Hlasování: 9-0-0




2.
odročuje



projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFC22) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle,
 IČ 00562262 jednající Bořivojem Kobrem pro umístění nadzemního vedení optické přípojky na pozemcích parc.č. 2953/4, 2953/3, 243, 242, 249/5, 245/3, 245/1 v k.ú. Opava – Předměstí a na budově č.p. 2787 v části obce Předměstí pro stavbu „Optická přípojka Mařádkova“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy do doby vyhotovení stanoviska kontrolního odboru a Kontrolního výboru ZMO




Hlasování: 9-0-0



1842/53 RM 13
bod 3/53
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Statutárním městem Opava a Městem Hradec nad Moravicí

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Statutárním městem Opava a Městem Hradec nad Moravicí“


Hlasování: 6-0-4

1843/53 RM 13
bod 4/53
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu č. 79/2012/PRI (MMOPP009TG6M) o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi Statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, 
a to vodovodního řadu DN 250 v rámci akce „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“  


b)
dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 
č. 80/2012/PRI (MMOPP009TG5R) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, 
IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a Statutárním městem Opava 
na pozemcích parc. č. 786/7, 787/7, 787/1 a 790/2 v k.ú. Kylešovice v rámci akce „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“  


c)
dohodu o ukončení nájmu č. 78/2012/PRI (MMOPP009TG7H) mezi Českými drahami, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 
IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 a Statutárním městem Opava, 
a to pozemků parc. č. 752/1 a 3037/2 v k.ú. Opava - Předměstí  v rámci akce „Ulice Janská - Bílovecká“



Hlasování: 9-0-0 



1844/53 RM 13
bod 5/53
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje

 a)
upravenou smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 81/2012/PRI (MMOPP009TG4W) pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a Ing. Pavlem Kurečkou MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 27764613, DIČ: CZ27764613 na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Žižkovy – II. etapa“ za cenu nejvýše přípustnou   138.500,00 Kč bez DPH (167.585,00 Kč vč. DPH)


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/1



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Rekonstrukce ul. Žižkova - PD




(2212,6121,00000,0220,0007798000000) 
      +      72.985,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -       72.985,00 Kč


Hlasování: 10-0-0 


1845/53 RM 13
bod 6/53
Akční plán pro zavedení environmentálně šetrného provozu Magistrátu města Opavy

Rada města



schvaluje



Akční plán pro zavedení environmentálně šetrného provozu Magistrátu města Opavy


Hlasování: 10-0-0



1846/53 RM 13
bod 7/53
Územní studie Květinová, Sluneční, Opava- Jaktař, veřejná, technická a dopravní infrastruktura

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Územní studie Květinová, Sluneční, Opava- Jaktař, veřejná, technická a dopravní infrastruktura“


Hlasování: 8-0-1



1847/53 RM 13
bod 8/53
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2012/369



v příjmech – kancelář tajemníka, odd. HKR




Fakturované příjmy




(5512,2111,00000000,0193,0009219000000)
+ 60.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




OOV – JSDH Kylešovice




(5512,5021,00000000,0192,0002450000000
+ 28.800,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




nákup materiálu




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
+ 31.200,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2012/370



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Penále za  porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,00000000,0020,0007814000000)
 - 50.714,00 Kč
1847/53 RM 13
bod 8/53


Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 50.714,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2012/371



ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence budov




Slezanka – el.energie




(3613,5154,00000000,0051,0001046000000)
- 7.480,00 Kč








Slezanka – nákup ostatních služeb




(3613,5169,00000000,0051,0001046000000)
-6.456,00 Kč












ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




Slezanka – ostatní osobní výdaje




(3613,5021,00000000,0192,0001046000000)
+ 10.400,00 Kč








Slezanka – sociální pojištění




(3613,5031,00000000,0192,0001046000000)
+ 9.256,00 Kč








Slezanka – zdravotní pojištění




(3613,5032,00000000,0192,0001046000000)
- 5.720,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



1848/53 RM 13
bod 9/53
Sběrný dvůr komunálního odpadu, lokalita U Cihelny – technická studie

Rada města



schvaluje



upravenou smlouvu o dílo (PID MMOPP00AJAQ5) „Sběrný dvůr komunálního odpadu, lokalita U Cihelny – technická studie“ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TECHNICO Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 51, 
746 01 Opava, IČ 25849204, DIČ CZ 25849204, v celkové výši 
66 550,00 Kč včetně DPH 



Hlasování: 9-0-0













1849/53 RM 13
bod 11/53
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení s názvem „Rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle     § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
na dodávky s názvem „Rozvoj elektronického oběhu dokumentů 
a digitalizace“-  v rozsahu dle zadávací dokumentace a příloh důvodové zprávy


2.
jmenuje


a)
Členy komise pro  otevírání obálek a posouzení kvalifikace
	pan Daniel Žídek
	pan Petr Baránek

     3.   Mgr. Monika Šplíchalová (GORDION)

b)
Náhradníky členů komise pro  otevírání obálek a posouzení kvalifikace
	Mgr. Dalibor Halátek

Ing. Pavel West
     3.    paní Blanka Dosedělová (GORDION)

c)
Členy komise pro  posouzení a hodnocení nabídek
	Ing. Roman Kremser
	pan Jiří Fersík
	pan Petr Baránek

Ing. Roman  Štosek
	Ing. Petr Sordyl
	Ing. Daniel Benna
Ing. Petr Paláček


d)
Náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek
1.   Ing. Zdenka Galgonková
2.   Mgr. Dalibor Halátek
	Mgr. Ondřej Kubesa
	pan Daniel Žídek
	Bc. Tomáš Koloděj
	MUDr. Pavel Vágner

Ing. Michael Trezzi, CSc.







Hlasování: 10-0-0













1850/53 RM 13
bod 13/53
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 27.11.2012 do 02.01.2013


Hlasování: 10-0-0


1851/53 RM 13
bod 14/53
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 10-0-0 


1852/53 RM 13
bod 18/53
Jmenování cyklokoordinátora

Rada města



bere na vědomí



jmenování pana Dušana Vaculčíka cyklokoordinátorem pro město Opava 
s účinností od 8. 1. 2013



Hlasování: 10-0-0











                  prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	 v.r.                        Ing. Pavla Brady  v.r.
                                     primátor			               	                                     1. náměstkyně primátora

